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Compania 
CARAVAGGI S.r.l. 
SEDIUL SOCIAL, FABRICA ŞI ADMINISTRAȚIA: 
20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), ITALIA 
declară pe propria răspundere faptul că utilajul 
BIO-TOCĂTORUL Bio 190 
model Bio 190 pe benzină 

Bio 190 PTO 540 RPM 
Nr. serie: a se vedea plăcuţa de identificare 
An fabricaţie: a se vedea plăcuţa de identificare 
respectă toate dispozițiile următoarelor directive europene: 
Directiva privind utilajele 2006/42 / CE de modificare a Directivei 95/16/CE 

 
și din momentul relevant mașina a fost adaptată la următoarele standarde și 
specificații armonizate, dacă este cazul: 
UNI EN ISO 12100: Siguranța utilajelor - Concepte de bază, principii generale de 
proiectare - Terminologie de bază, metodologie, principii tehnice. 
UNI EN ISO 4254-1: Mașini agricole - Securitate - Partea 1: Cerințe generale. 
UNI EN 13683: Siguranță - mărunțitoare / tăietoare electrice. 
ISO 11684: Tractoare, utilaje pentru agricultură și silvicultură şi pentru gazon cu 
motor și echipamente de grădină - Simboluri de siguranță și simboluri de pericol - 
Principii generale. 

Reprezentant legal 
(Valerio Gianpaolo Caravaggi) 

Pontoglio, 01 / 01 / 2013  

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 

Persoană autorizată să întocmească declarația de conformitate: Valerio 
Gianpaolo Caravaggi 



 
Compania 
CARAVAGGI S.r.l. 
SEDIUL SOCIAL, FABRICA ŞI ADMINISTRAȚIA : 
20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), ITALIA 
declară pe propria răspundere faptul că utilajul 
BIO-TOCĂTOR Bio 190 E  
model Bio 190 Electric 

Nr. serie: a se vedea plăcuţa de identificare 
An fabricaţie: a se vedea plăcuţa de identificare 

respectă toate dispozițiile următoarelor directive europene: Directiva 
privind utilajele 2006/42 / CE de modificare a Directivei 95/16/CE 
Directiva 2004/108/CE  privind armonizarea legislațiilor țărilor membre referitoare la 
compatibilitatea electromagnetică. 
Directiva 2006/95/CE privind armonizarea legislațiilor țărilor membre referitoare la 
echipamentele electrice proiectate pentru a fi utilizate în anumite limite de tensiune. 
și din momentul relevant mașina a fost adaptată la următoarele 
standarde și specificații armonizate, dacă este cazul: 
UNI EN ISO 12100: Siguranța utilajelor - Concepte de bază, principii generale 
de proiectare - Terminologie de bază, metodologie, principii tehnice. 
UNI EN ISO 4254-1: Mașini agricole - Securitate - Partea 1: Cerințe generale. 
UNI EN 13683: Siguranță - tocătoare electrice. 
CEI EN 60204-1: Securitatea utilajelor - Echipamente electrice ale mașinilor - Partea 
1: Reguli generale. 
ISO 11684: Tractoare, utilaje pentru agricultură și silvicultură şi pentru gazon cu 
motor și echipamente de grădină - Simboluri de siguranță și simboluri de pericol - 
Principii generale. 

Reprezentant legal 
(Valerio Gianpaolo Caravaggi) 

Pontoglio, 01 / 01 / 2013  

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 

Persoană autorizată să întocmească declarația de conformitate: Valerio 
Gianpaolo Caravaggi 



1. SIMBOLURI DE PERICOL 
Avertizare! 
Purtați cască, protecții auditive și ochelari de protecție. 

 
 
 
 
 
 
 

Avertizare! 
Purtați mănuşi de protecţie. 

 
 
 
 
 
 
 

Avertizare! 
Purtați încălţăminte de protecţie. 

 
 
 
 
 
 
 

Avertizare! 
Purtați îmbrăcăminte adecvată pentru lucrul pe 
maşini şi utilaje cu componente în mişcare. 



Avertizare! 
Deconectați de la rețeaua de alimentare înainte de a 
efectua orice operațiune de întreținere. 

 
 
 
 
 
 

Avertizare! 
Scoateți bujia motorului înainte de a efectua orice 
operațiune de întreținere. 

 
 
 
 
 
 

Avertizare! 
Opriți motorul înainte de a efectua orice 
operațiune de întreținere. 

 
 
 
 
 
 

Pericol! 
Proiecție de împrăștiere de așchii. Stați la o distanță sigură la 

           încărcarea şi descărcarea echipamentelor. 



Pericol! 
Țineți brațele departe de piese în mișcare. 

 
 
 
 
 
 
 

Pericol! 
Țineți degetele departe de elementele tăietoare. 

 
 
 
 
 
 
 

Pericol! 
Asigurați-vă că lamele s-au oprit complet înainte de a vă 
apropia. 

 
 
 
 
 

Atenţie! 
 O singură persoană trebuie să opereze mașina. 

STOP 



Atenţie! 
Nu folosiți motoare pe benzină în medii închise. Risc de 
intoxicație. 

 
 
 
 
 
 

Atenţie! 
Mașină care funcționează cu curent electric. Risc de 
electrocutare. 

 
 
 
 
 
 

Atenţie! 
Punct de ridicare a mașinii. 

 
 
 
 
 
 
 

Pericol! 
Stați cât mai departe de componentele mobile. 



Important! 
Respectați turațiile corecte de pornire a mașinii.  

 
 
 

540 



2. DESPRE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
Acest manual de instrucțiuni a fost scris pentru utilizatorul mașinii, proprietarul, 
operatorul de întreținere și tehnicianul de reparații și trebuie să fie întotdeauna 
disponibil pentru consultare. 
Acesta explică scopurile pentru care a fost proiectată mașina și caracteristicile 
tehnice ale mașinii. De asemenea, conține instrucțiuni pentru transport, 
curățare, reglaje, utilizare, întreținere și comandarea de piese de schimb. 
Conține, de asemenea, informații pentru operator, detalii despre riscurile 
reziduale și Avertizări cu privire la operațiunile care trebuie efectuate cu o 
atenție deosebită. 
Mașina trebuie folosită doar de o persoană complet calificată și autorizată, care 
cunoaște bine principiile de funcționare, metoda corectă de utilizare și 
pericolele. Acest manual și declarațiile de conformitate CE sunt parte integrantă 
a mașinii. Acestea trebuie să fie predate cumpărătorului dacă mașina este 
revândută și trebuie păstrate întotdeauna pentru referințe viitoare până la 
extragerea mașinii. 
Manualul de instrucțiuni trebuie să fie întotdeauna disponibil pentru consultare 
și trebuie păstrat într-un loc uscat și protejat. 
Dacă manualul este pierdut sau deteriorat, se poate obține un exemplar de 
înlocuire de la producător, citând numărul de serie, tipul și anul de construcție 
afișat pe placa fixată pe bio-tocător (secțiunea 6). 
Producătorul își rezervă dreptul de a-și actualiza produsele și manualul de 
instrucțiuni fără obligația de a actualiza versiunile anterioare. 
Producătorul își declară orice răspundere în următoarele cazuri: 
      • utilizarea necorespunzătoare a tocătorului 

• utilizări care nu sunt în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest 
manual 
• deficiențe grave la întreținerea prescrisă și recomandată 
• modificări sau interferențe neautorizate 
• utilizarea pieselor de schimb care nu sunt originale sau specifice modelului 
• nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor 
• forță majoră. 



3. IDENTIFICAREA PIESELOR PRINCIPALE 
1. Pâlnie de Încărcare cu apărători 
2. Bara de remorcare 
3. Motor pe benzină / motor electric 
4. PTO pentru tractor 
5. Roți 
6. Camera de măcinat 
7. Țeava de ieșire 

 

Fig. 1 
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4. UTILIZAREA CORECTĂ A MAȘINII 
Mașina trebuie să fie condusă de o singură persoană în timpul unei sesiuni de lucru. 
Operatorul trebuie să rămână în poziția de lucru lângă pâlnia de încărcare în timp 
ce mașina este în funcțiune. 
Pentru a utiliza corect utilajul, operatorul trebuie să studieze și să înțeleagă mai 
întâi instrucțiunile din acest manual. 
Operatorul trebuie să se asigure că nici o persoană şi nici un animal nu intră în raza 
de acțiune în timp ce mașina funcționează. Opriți imediat mașina dacă se apropie 
o persoană sau un animal. 
Bio-tocătorul Caravaggi Bio 190 a fost construit pentru a toca materii vegetale, 
frunze și bucăți de lemn cu diametrul de până la 10 cm în pâlnia superior. Mașina 
nu trebuie utilizată niciodată în alte scopuri, cum ar fi spargerea sticlelor sau a 
conservelor. Poate fi folosită pentru tăierea turbei și altele materiale similare. Nu 
este adecvată pentru tocarea altor produse decât cele enumerate mai sus. 
Dacă doriți să tocați alte produse, contactați producătorul mașinii sau un dealer 
autorizat. 
 Operatorul trebuie să studieze cu atenție toate instrucțiunile furnizate în acest 
manual de instrucțiuni. 

 

Fig. 3 



5. DEMONTARE ŞI PREGĂTIRE 
Bio-tocătorul Bio 190 este livrat parțial demontat. Poate fi aranjat pe paleți pentru a facilita 
manipularea și transportul înainte de instalare, în funcție de versiuni. 
Pentru a transporta mașina în aceste condiții, este indispensabilă utilizarea unui transpalet 
sau a unui utilaj similar cu o capacitate de încărcare totală de aproximativ 300 de 
kilograme. 
Nu realizaţi următoarele operaţiuni: 

• nu ridicați mașina folosind funii sau alte mijloace improprii; 
• nu târâți mașina pe sol; 
• nu supuneți mașina la lovituri sau impacturi; 
• nu expuneți mașina la ploaie, îngheț sau alte condiții meteorologice nefavorabile. 

La preluarea furniturii, verificați dacă conținutul corespunde avizului de livrare. 
Dacă găsiți vreo deteriorare sau deformare cauzate în timpul transportului, raportați-o 
imediat transportatorului și informați-l pe dealerul autorizat sau pe producător. În special, 
verificați dacă mașina prezintă: 

• înfundări, denivelări sau deformări; 
• zone umede sau semne care indică faptul că ambalajul a fost expus la intemperii; 
• semne de manipulare. 

După verificarea că nu există nici o deteriorare din cauza transportului, asamblați mașina 
așa cum se arată în FIgurile 5-6: 

• Activați blocajul roții din față și strângeți șurubul de fixare (Fig. 5). 
• Montați cele două roți din spate pe osie și strângeți șuruburile de fixare (Fig. 5). 
• Montați pâlnia de încărcare și strângeți șuruburile balamalei (Fig. 6). 
• Montați conductele de descărcare și blocați-le în poziție folosind șuruburile furnizate 
(Fig. 5). 

Mașinile electrice r sau cu motor pe benzină sunt echipate cu patru roți pentru transport pe 
distanțe scurte. 
Mașinile cu ax cardanic pot fi agățate și transportate cu ajutorul cârligului în trei puncte al 
tractorului. 
Toate utilajele pot fi ridicate și transportate cu macarale sau trolii, folosind cârlige și cabluri, 
care trebuie omologate și cu o capacitate adecvată. Prindeți-le la tijele aferente, așa cum se 
arată în pictograma aplicată pe mașină. 
Pentru ridicare trebuie utilizate doar cârlige sigure, cum ar fi cârligele cu clichet. Fiți extrem 
de atenți atunci când încărcați și descărcați mașina. Aceste operațiuni trebuie să fie 
efectuate numai de personal calificat (operatori utilaje, șoferi de camion etc.). Nu treceți 
niciodată lângă mașină și nu stați sub mașină atunci când a fost ridicat de pe sol. 
 Când deplasați mașina, apucați bara de remorcare (1) și trageți-o cu mâna (Fig. 4). 

Fig. 4 
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6. CARACTERISTICI TEHNICE 
 Placa de identificare CE este clar vizibilă pe bio-tocătorul Bio 190 (Fig. 7). În 
toate comunicațiile cu producătorul, indicați numărul de serie de pe plăcută de 
identificare. 

Fig. 7 
 

Versiune  Putere CP / kW Alimentare  Producție  m3/h 
BIO 190 E 10 / 7.5 Electrică 380 V 7 / 8* 
BIO 190 E 15 / 11.1 Electrică 380 V 7 / 8* 
BIO 190 B 13 / 9.6 Benzină 7 / 8* 
BIO 190 B 20.8 / 15.5 Benzină 7 / 8* 
BIO 190 T 20÷30 / 14.9÷22.3 PTO 7 / 8* 

* depinde de calitatea materialului și de viteza de alimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.1 Dimensiuni generale 
Versiunea electrică / pe benzină  

 
 

Fig. 8a 
 

 Versiunea electrică / pe benzină 

  
Fig. 8b 

 
Lungime (mm): 2000 

 
Lăţime (mm): 1050 

 
Înălţime (mm): 2000  

Greutate (kg.): ~ 300 

 LWA MAX (dB): 104 

 
Lungime (mm): 2000 

 
Lăţime (mm): 1050 

 
Înălţime (mm): 2000  

Greutate (kg.): ~ 300  

LWA MAX (dB): 104 



Versiunea pe tractor  

 
 

Fig. 8c 

 
Lungime (mm): 1760 

 
Lăţime (mm): 980 

 
Înălţime (mm): 1930  

Greutate (kg.): ~ 300  

LWA MAX (dB): 104 



7. REGULI DE SIGURANȚĂ 
Acest manual conține reguli privind utilizarea corectă a mașinii și detalii despre 
pericolele care pot fi întâlnite. Pe lângă respectarea regulilor, operatorul trebuie să 
utilizeze utilajul în mod adecvat, pe baza experienței sale și să adopte toate 
precauțiile necesare pentru a preveni accidentele sau rănirile 
Fabricantul nu poate fi făcut responsabil pentru nici o modificare a mașinii care nu 
este autorizată în prealabil în scris. 
Bio-tocătorul  trebuie utilizat numai pentru mărunțirea legumelor, frunzelor, lemnului 
și ramurilor. Nu trebuie utilizat niciodată în alte scopuri, cum ar fi spargerea sticlelor 
sau a conservelor. 
Mașina trebuie să fie exploatată doar de o persoană complet calificată, care este 
autorizată să facă acest lucru și cunoaște pe deplin principiile de funcționare și 
pericolele inerente. 
Studiați manualul înainte de a începe lucrul. Bio-tocătorul nu trebuie operat de copii. 

 
7.1 REGULI DE SIGURANȚĂ GENERALĂ ŞI DE PREVENIRE A 

ACCIDENTELOR  
• Regula de bază: verificați mașina cu atenție de fiecare dată înainte de pornire. 
• Pe lângă respectarea recomandărilor din acest manual, este important să se 

respecte regulile generale de siguranță și prevenire a accidentelor. Înainte de a 
folosi utilajul, operatorul trebuie să cunoască pe deplin caracteristicile, 
dispozitivele, controalele și funcțiile sale. 

• Înainte de a începe operarea, asigurați-vă că lamele de tocat sunt bine fixate. În 
cazul în care par deteriorate, trebuie ascuțite sau înlocuite. Montați lamele 
conform instrucțiunilor și utilizați doar piese de schimb originale furnizate de 
fabricant (sau de un dealer autorizat). 

• Înainte și după fiecare sesiune de lucru, verificați dacă protecțiile, capacele și 
dispozitivele de siguranță sunt corect instalate și întregi și sunt bine fixate cu 
piulițe și șuruburi. 

• Notificările de pe mașină oferă o serie de instrucțiuni importante. Acestea sunt 
aplicate pentru a vă permite să lucrați în deplină siguranță. Citiți toate 
autocolantele de siguranță de pe mașină și urmați instrucțiunile de pe ele. Dacă 
se deteriorează sau nu se pot citi, trebuie curățate sau înlocuite în poziția exactă, 
așa cum este descris în secțiunea relevantă. 

• Mașina trebuie folosită numai într-un spațiu deschis, pe un teren plat, ferm, care 
să nu aibă obstacole. Asigurați-vă că mașina este poziționată stabil înainte de 
operare. 

• Nu folosiți tocătorul în ploaie. 



• Oricine se apropie de mașină intră în zona de pericol și, prin urmare, devine o 
PERSOANA EXPUSĂ. Operatorul are sarcina de a împiedica alte persoane să 
intre în zona de pericol și el însuși trebuie să acționeze cu extremă atenție. Opriți 
imediat mașina dacă cineva intră în zona de pericol. 

• Atenţie: lamele continuă să se rotească timp de câteva secunde după ce motorul 
a fost oprit. 

• Țineți acest manual la îndemână, astfel încât să îl puteți consulta pentru detalii 
despre ciclul de operare și instrucțiuni de întreținere. Dacă se pierde sau este 
deteriorat, se poate obține un exemplar de înlocuire de la Caravaggi. 

• Mașina este proiectată doar pentru un singur operator, care trebuie să stea 
întotdeauna în fața pâlniei de încărcare. 

• Nu purtați articole de îmbrăcăminte care s-ar putea agăța în mecanism, cum ar fi 
mâneci lungi, curele și coliere. 

• Protecțiile auditive și ochelarii de protecție trebuie să fie purtați întotdeauna 
atunci când folosiți mașina. 

• Nu lăsați mașina de tocat nesupravegheată în timpul funcționării. 
• Nu așezați unelte sau alte obiecte pe mașină, deoarece ar putea deteriora sau 

răni operatorul. 
• Folosiți doar piese de schimb originale oferite de Caravaggi. 

 
Reguli de siguranță în timpul operării  

• Verificați că pâlnia este goală înainte de a porni mașina. 
• Țineți fața și mâinile cât mai departe de pâlnia de încărcare. 
• Stați ferm la nivelul solului în timp ce acționează mașina. Nu stați niciodată 
într-o poziție ridicată pentru a introduce materialul în mașină. 
• Înainte de a alimenta mașina cu orice material, asigurați-vă că pâlnia nu 
conține pietre, bucăți de metal, cutii de tablă, sticle sau obiecte similare. 
• Opriți mașina dacă există o defecțiune, vibrații anormale sau zgomote 
ciudate. Deconectați sursa de alimentare (bujie în versiunea pe benzină, bujie 
în versiunea electrică, ax cardan pentru versiunea tractorului) și determinați 
cauza problemei. 
• Nu încercați niciodată să mișcați mașina în timpul funcționării. 



7.2 REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ ŞI DE PREVENIRE A 
ACCIDENTELOR  

 
7.2.1 Versiunea pe benzină 

• Dacă există o defecțiune și înainte de orice operațiuni de întreținere, reglare 
și curățare (de exemplu, scoaterea corpurilor străine din pâlnie), opriți motorul 
și scoateți cablul bujiei. 
• Înainte de a începe operarea, citiți cu atenție acest manual și urmați 
instrucțiunile din acesta și manualul motorului însoțitor. 
• Nu folosiți niciodată mașina în zone închise sau slab ventilate (chiar dacă 
ușile și geamurile sunt deschise), deoarece vaporii de eșapament sunt toxici. 
• Evitați fumatul și flăcările deschise atunci când puneți benzină în rezervor. 
• Umpleți întotdeauna rezervorul de combustibil într-o zonă deschisă cu motorul 
oprit. Nu uitați că benzina este foarte inflamabilă și explozivă în anumite 
condiții. Combustibilul trebuie păstrat în rezervoare adecvate. 
• Nu puneți niciodată nimic pe motor, deoarece ar putea lua foc. 
• Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil şi nu adăugați 
benzină cu motorul pornit sau când este încă fierbinte. 
• Dacă se varsă benzină, nu încercați să porniți motorul imediat. 
• Țeava de evacuare devine foarte fierbinte când motorul funcționează și 
rămâne fierbinte o perioadă de timp după ce a fost oprit. Nu atingeți niciodată 
conducta de evacuare. Păstrați la o distanță de siguranță. 

7.2.2 Modele cu arbore cardanic 
• Toate operațiunile de întreținere, reglare și curățare (de exemplu, pentru a 

îndepărta corpurile străine din pâlnii) trebuie efectuate cu mașina stând pe 
sol ferm, cu motorul tractorului oprit, frâna de mână cuplată și aprinderea 
oprită și cheia scoasă din contact. 

• Nu stați niciodată între tractor și mașină cu sistemul PTA conectat și motorul 
pornit. 

• Asigurați-vă că protecțiile arborelui cardanic sunt intacte și în stare bună. 
• Orice protecții deteriorate sau rupte trebuie înlocuite imediat. 
• Atunci când mașina nu este conectată la sursa de alimentare, arborele 
cardanic trebuie așezat pe suportul său. Nu folosiți niciodată mașina în zone 
închise sau slab ventilate (chiar dacă ușile și geamurile sunt deschise), 
deoarece vaporii de evacuare sunt toxici. 
• Modelele cu arbore cardanic trebuie utilizate numai atunci când este 
conectat la cuplajul în trei puncte al tractorului. 
• Înainte de a decupla mașina de la tractor, asigurați-vă că stau nemișcate pe 
un teren plan și ferm. 



7.2.3 Modele electrice 
• Operațiunile de întreținere, reglare și curățare (de exemplu, scoaterea corpurilor 

străine din pâlnie) trebuie să se facă cu mașina stând ferm pe sol, oprită și 
deconectată de la sursa de alimentare. 

• Mașina respectă principiile generale ale siguranței electrice. Aceasta înseamnă 
că, dacă se aduc modificări structurii sau componentelor, acest lucru va modifica 
caracteristicile sistemului, care nu vor mai respecta cerințele de siguranță. 

• Asigurați-vă că comenzile și cablurile sunt intacte și în stare bună. 
• Gradul de protecție electrică este IP54. 



 
 
 

8. PORNIREA 
Atenţie! Înainte de a porni motorul, verificați dacă bio-tocătorul se află pe o 
suprafață stabilă și nu există animale sau persoane neautorizate în zona de lucru. 

Citiți cu atenție cartea de instrucțiuni a producătorului motorului. Verificați nivelul 

de ulei și combustibil și completați dacă este necesar. 

8.1 Versiunea cu motor pe benzină 
• Rotiți selectorul în poziția I (Start) (Fig.9). Apucați maneta demarorului (Fig.10) 

și trageți ușor de cablu până când simțiți rezistența cauzată de compresie, apoi 
trageți energic pentru a porni motorul. 

 

Fig. 9 Fig. 10 

•  În versiunea cu aprindere electrică, introduceți cheia în contact și rotiți-o în 
poziția „1” pentru a cupla alimentarea și apoi pe „Start” pentru a porni mașina 
(Fig. 11). 

 

Fig. 11 

• Înainte de începerea lucrului, lăsați motorul în ralanti aproximativ 1 minut, apoi 
aduceți-l la turații maxime (folosind maneta de accelerație) și continuați 
utilizarea normală. 



8.2 Versiunea cu motor electric 
• Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii nominale a motorului 

(verificați placa nominală a motorului)). 
• Verificați dacă cablul de alimentare este conectat, apoi apăsați butonul de pornire / 

oprire. 
• Verificați periodic dacă cablul de alimentare este intact. Nu reparați niciodată 

un cablu deteriorat cu bandă izolatoare sau cu o lampă termică. 
• Cablul de alimentare trebuie să fie de tip cauciuc standard cauciuc 05RN-F 

conform DIN 57282 / VDE 0282. 
• Dopurile trebuie să fie din cauciuc sau acoperite cu cauciuc. 

 
8.3 Versiunea cu cuplaj la tractor în 3 puncte / Versiunea cu fixare la tractor în 3 

puncte  
• Înainte de a conecta mașina la cârligul în 3 puncte, poziționați dispozitivul de 

siguranță al tractorului astfel încât mufa din spate să nu poată fi ridicată sau 
coborâtă accidental. 

• Blocurile în trei puncte ale tractorului și bio-tocătorului trebuie să coincidă sau să 
fie adaptate. 

• Evitați riscul - de a fi zdrobit sau tăiat în zona de tijă a brațului de prindere din 
spate a tractorului. 

• Nu folosiți controlul extern al tractorului pentru a ridica mașina. 
• Conduceți tractorul spre bio-tocător până când barele de conectare ajung în 

dreptul cârligului în trei puncte al mașinii și conectați-le prin pivoturile furnizate. 
• Introduceți știfturile de siguranță în găurile din pivoti, blocați-le și verificați de 

două ori. 
• Conectați cel de-al treilea punct la cuplajul superior și reglați lungimea pentru a 

poziționa bio-tocătorul paralel cu solul. 
• Introduceți și blocați știftul de siguranță. Blocați dispozitivul fără deșurubare în cel 

de-al treilea punct. 
• Ridicați mașina la câțiva centimetri de sol și fixați tijele laterale ale barelor 

pentru a preveni deplasarea laterală. 



8.3.1 Instalarea arborelui cardanic  
• După conectarea mașinii la tractor, introduceți arborele cardanic în sistemul PTO 

al tractorului. Acest lucru trebuie făcut cu motorul oprit și cu cheia scoasă din 
contact. 

• Înainte de a utiliza arborele cardanic, citiți manualul de utilizare însoțitor. Dacă 
nu intenționați să folosiți arborele cardanic furnizat odată cu mașina, asigurați-vă 
că carcasa mașinii și a tractorului se suprapun peste protecția arborelui cardanic 
cel puțin pe lungimea legală de 5 cm. 

• Curățați și lubrifiați sistemul PTO. 
• Gresați periodic arborele cardanic, urmând instrucțiunile producătorului. 

Consultați manualul de întreținere al utilizatorului. 
• Montați arborele cardanic în direcția specificată de producător, așa cum este 

marcat pe exteriorul gărzii (pictograma tractorului pe tubul exterior al arborelui 
spre decolarea puterii tractorului). 

• Conectați lanțurile anti-rotire. 
• Asigurați-vă că dispozitivul de siguranță pentru prevenirea extensiei (buton sau 

piuliță inelară) este introdus corect și blocat în poziție. 
• Verificați direcția de rotație și asigurați-vă că decolarea puterii este setată la 540 

rpm, viteza pentru care este proiectată mașina. 
• Arborele cardanic trebuie să fie întotdeauna conectat la ultima decolare și să fie 

deconectat mai întâi la sfârșitul lucrării. 
• Folosiți numai arbori cardanici cu protecția intactă. 
• Când arborele cardanic este deconectat de la sistemul PTO, acesta trebuie să 

fie întotdeauna plasat pe suportul său. 
• Compania Caravaggi își declină orice răspundere pentru daune sau vătămări 

cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a arborelui cardanic. 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 La sfârșitul lucrului, opriți tractorul și deconectați arborele cardanic de 
la PTO. 
Înainte de a muta mașina, deconectați arborele cardanic de la PTO. 



8.4 Operare 
Bio-tocătorul a fost pregătit corect și este acum gata să funcționeze. 

 
Pâlnia superioară 
Înainte de a încărca crengi și frunziș în partea superioară a pâlniei, verificați 
puterea modelului dvs. particular. 

Important. Lăsaţi să cadă materialul în gura pâlniei. 

Atenţie! Nu introduceți niciodată mâinile și brațele în pâlnie! 
 

Fig. 12 
 
 

Această pâlnie poate prelua material până la 10 cm diametru. 
 

Pentru a evita pericolul de intoxicație cu vapori, mașinile cu motoare cu 
combustie internă nu trebuie utilizate niciodată în medii închise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. ÎNTREȚINERE 
Atenţie! Înainte de a efectua operațiuni de întreținere, opriți motorul și asigurați-vă 
că mașina nu poate fi pornită. În timpul operațiilor de întreținere, trebuie să fie 
purtate mănuși de siguranță. 

 
9.1 Înlocuirea lamelor 

• Deșurubați piulițele de blocare și deschideți pâlnia de alimentare (Fig. 13). 
• Curățați scaunul hexagonal al șuruburilor soclului. 
• Introduceți o cheie Allen chiar în slot și loviți ușor cu ciocanul. 
• Deșurubați șuruburile de fixare și îndepărtați lamele (Fig. 15). 
• Montați noile lame. 
• Strângeți șuruburile de fixare. 
•  Închideți pâlnia de alimentare și strângeți piulițele de blocare. 

Fig. 13 



 
Fig. 14 

 

Fig. 15 

Lamă tăiere 
centrală 

 

Lamă tăiere 
laterală 



9.2 Înlocuirea contra-lamelor  
• Deșurubați piulițele de blocare și deschideți pâlnia de alimentare (Fig. 13). 
• Curățați scaunul hexagonal al șuruburilor soclului. 
• Introduceți o cheie Allen chiar în slot și loviți ușor cu ciocanului. 
• Deșurubați șuruburile de fixare și îndepărtați lamele. 
• Înlocuiți contra-lama cu una nouă. 
• Strângeți șuruburile de fixare. 
•  Închideți pâlnia de alimentare și strângeți piulițele de blocare. 

Fig. 16 

Contra-lamă 



9.3 Inversarea și înlocuirea cuțitelor / Scoaterea, inversarea și 
înlocuirea cuțitelor 

• Deșurubați piulițele de blocare și deschideți pâlnia de alimentare (Fig. 13). 
• Scoateți sita din camera de măcinare. 
• Îndepărtați lama de așchiere centrală și capacul din aluminiu. 
• Deșurubați cele 6 șuruburi și îndepărtați discul de cizelare din față. 
• Scoateți arborele, având grijă să observați poziția distanțierelor care separă 
barele de rupere. 
• Dacă este necesar, înlocuiți barele de tocare. Aveți grijă să înlocuiți 
distanțierele îndepărtate anterior în aceeași poziție pe axul tăietorului. 
• Remontați discul de cizelare față și blocați cele 6 șuruburi de fixare în poziție. 
• Remontați capacul din aluminiu și lama centrală de așchiere. 
• Închideți pâlnia de alimentare și strângeți piulițele de blocare. 

Important! Dacă se înlocuiesc doar unele dintre cuțite, asigurați-vă că sunt 
echilibrate corespunzător. 

Fig. 17 

 
Fig. 18 
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9.4 Înlocuirea lamelor 
Important! Înainte de a face acest lucru, scoateți rotorul din camera de tocat și 
apoi scoateți-l. 

• Deșurubați piulițele de blocare și deschideți pâlnia de alimentare (Fig. 13). 
• Scoateți sita din camera de tocat. 
• Îndepărtați lama de așchiere centrală, capacul din aluminiu și șurubul rotorului. 
• Îndepărtați rotorul, luați parte și scoateți cuțitele și distanțierele. 
• Scoateți șuruburile de fixare și scoateți lamele. 
• Montați noile lame. 
• Remontați rotorul. 
• Remontați capacul din aluminiu și lama centrală de așchiere. 
• Închideți pâlnia de alimentare și strângeți piulițele de blocare. 

 

Fig. 19 
 

Fig. 20 

Şurub rotor 
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9.5 Înlocuirea sitei 
• Deșurubați piulițele de blocare și deschideți pâlnia de alimentare (Fig. 13). 
• Scoateți sita din camera de măcinare. 
• Introduceți o sită nouă în camera de măcinare. 
•  Închideți pâlnia de alimentare și strângeți piulițele de blocare. 

Fig. 21 
 

Fig. 22 

Sită 

Inel 



9.6 Întreţinerea de rutină 
 

 Începutul 
sezonului 

Înainte 
de fiecare 
operare 

Sfârşitul 
sezonului 

Verificați nivelul uleiului de motor  
♦ 

 

Verificați șuruburile, etanșeitatea, 
carcasa, pâlnia, etc. 

♦ ♦ 
 

Verificați tensiunea și starea de uzură a 
centurii 

♦ ♦ 
 

Verificați uzura cuțitelor ♦ 
 

♦ 

Verificați uzura lamei ♦ 
 

♦ 

Verificați uzura contra-lamei ♦ 
 

♦ 

Verificați protecția cauciucului pâlniei ♦ ♦ ♦ 

Curăţaţi maşina   
♦ 

Ungeți punctele principale de rotație ♦ ♦ ♦ 

Verificați uzura rulmenților și arborele 
de transmisie 

♦ 
 

♦ 

Verificați etichetele și simbolurile de 
siguranță 

♦ 
 

♦ 



9.7 Programarea şi setarea dispozitivului No-Stress Plus  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afişaj parțial şi total contor orar  
• La pornire, instrumentul afișează numărul de rotații ale rotorului. 
• Apăsați ▼ pentru a afișa contorul parțial orar. 
• Apăsați ▼ din nou pentru a comuta la contorul total orar. 

Numai contorul orar parțial poate fi resetat în acest mod de operare. 
(1) Contorul orar continuă să cronometreze orele de funcționare ale mașinii, 
chiar și atunci când instrumentul este dezactivat. Dezactivarea implică doar 
dispozitivul No Stress-Plus. 

Resetare control parțial orar   
• Apăsați F şi țineți apăsat 3 secunde până când apare cuvântul “Cod”. 
• Introduceți codul 1234 şi apăsați F din nou. 
• Când se afișează “Clear / Ștergeți”, înseamnă că contorul orar s-a resetat. 

afişaj digital cu 4 
cifre contor 

h/rpm  
 

afişaj ore/minute 

MACCHINE INDUSTRIALI 
 
 

NO STRESS - PLUS afişaj rpm/regulator  

tastă funcţie pentru 
setări şi confirmare  

confirmation 
tastă selecţie figură / 

afişaj mod 

tastă mărire figură 

h 

rpm 

 F        

ON 
 
OFF 

activare 
instrument (1) 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Setare prag maxim 
• Porniți mașina și rulați la numărul maxim de rotații. 
• Apăsați ▼ pentru a comuta în modul RPM şi citiți numărul de rotații ale rotorului  . 
• Apăsați F – Se afișează “Set / Setați 1”. 
• Introduceți o valoare egală cu 50 rpm mai mică decât citirea, cu mașina rulând 

la viteză maximă. 
Setarea intervalului 
• Apăsați F – “Se afișează “Set / Setați 1”. 
• Introduceți un interval de 70 rotații cu ajutorul tastelor ▼ şi ▲. 
• Apăsați F din nou pentru a finaliza programarea. 

N.B. Apăsați ▲ şi țineți apăsat pentru a afișa încărcarea acumulatorului. 

afişaj digital cu 4 
cifre contor 

h/rpm 
afişaj ore/minute 
 

MACCHINE INDUSTRIALI 
 
 

NO STRESS - PLUS afişaj rpm/regulator  
 

tastă funcţie pentru 
setări şi confirmare  tastă selecţie figură / 

afişaj mod 

tastă mărire figură 
 

h 

rpm 

 F        

ON 
 
OFF 

activare 
instrument (1) 



10. TABEL DEPANARE  
 

Problema Soluţia 
Tocătorul nu 
porneşte. 

Verificați tensiunea și starea curelei, a sistemului PTO 
și angrenajelor. Verificați dacă scripetele sunt blocate. 
Verificați cuțitele, lama și contra-lama. Verificați dacă 
există vreun material în camera de tocat. 

Controlul sistemului și al motorului electric. 

Pornire dificilă sau 
pierdere de putere. 

Verificați tensiunea și starea curelei, sistemului PTO și 
angrenajelor. Verificați dacă scripetele sunt blocate. 

Verificați starea motorului / motorului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 

Bio-tocătorul pierde 
viteză și funcționează 
neregulat. 

Verificați tensiunea și starea curelei, sistemului PTO și 
angrenajelor. Verificați dacă scripetele sunt blocate. 
Verificați cuțitele, lama și contra-lama. Verificați dacă 
există vreun material în camera de tocat. 
Verificați blocarea sitei. 
Verificați starea motorului / angrenajului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 

Examinați materialul care este tocat în momentul 
avariei. 

Vibrații excesive. Verificați cuțitele, lama, contra-lama și prezența 
materialului în camera de tocare. 

Reducerea calității 
materialului produs 

Verificați tensiunea și starea curelei, sistemului PTO și 
angrenajelor. Verificați dacă scripetele sunt blocate. 

Verificați starea motorului / angrenajului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 

Pâlnia respinge 
materialul. 

Verificați cuțitele, lama și contra-lama. Verificați dacă 
există vreun material în camera de tocat. 
Verificați starea motorului / angrenajului (consultați 
manualul de instrucțiuni furnizat). 
Verificați starea de uzură a protecției din cauciuc a 
pâlniei. 



11. GARANȚIE 
1. Fabricantul garantează BIO-TOCĂTOARELE împotriva avariilor cauzate de defecțiuni 

de materiale şi manoperă. 
2. Această garanție este valabilă doar pentru primul proprietar, timp de 12 luni de la data 

cumpărării și / sau livrării. 
3. Producătorul are dreptul de a inspecta Bio-tocătorul și orice componente pentru care a 

fost făcută o cerere în garanție, pentru a determina valabilitatea revendicării. 
4. Această garanție acoperă înlocuirile gratuite numai a componentelor care se dovedesc 

a fi defecte din cauza materialelor defecte sau a manoperei din garanție. 
5. Această garanție nu acoperă rambursarea forței de muncă, a consumabilelor sau a 

taxelor de transport pentru reparațiile din garanție. 
 

EXCLUDERI DE LA GARANȚIE 
1. Producătorul își declină orice răspundere pentru daune generale sau vătămări, pierderi 

datorate opririi producției, pierderi de câștiguri, costuri de leasing sau orice daune 
morale sau comerciale. 

2. Toate revendicările referitoare la un motor sau angrenaj montat pe un Bio-tocător vor fi 
gestionate de serviciul post-vânzare relevant al producătorului. 

3. Această garanție nu acoperă daunele cauzate de abuz, abuz, întreținere insuficientă, 
accidente sau pagube cauzate în timpul transportului. 

4. Pagube cauzate în timpul transportului. 
5. Toate cheltuielile pentru punerea în funcțiune a mașinii vor fi percepute distribuitorului sau 

dealerului. 
6. Această garanție nu este valabilă dacă reparațiile, întreținerea sau modificările sunt 

efectuate de către o persoană sau un dealer neautorizat. 
7. Proprietarul este responsabil pentru întreținerea și setările de rutină, care sunt astfel 

excluse din această garanție. 
8. Instalarea sau utilizarea componentelor și accesoriilor care nu sunt originale vor 

invalida imediat această garanție. 
 

PROCEDURA DE RECLAMAȚII PE BAZA GARANȚIEI  
Dacă constatați că Bio-tocătorul este defect din cauza materialelor defecte sau manoperei 
inadecvate, trimiteți producătorului o reclamație scrisă. Procedura este următoarea: 
1. Mașina trebuie returnată Vânzătorului sau importatorului autorizat al companiei 

CARAVAGGI. 
2. Trebuie să fie prezentată o garanție întocmită în mod corespunzător sau, în lipsa acesteia, 

chitanța inițială. 
3. Cererea va fi completată de dealer, care o va transmite Fabricantului. 
4. Fabricantul, la latitudinea sa, își rezervă dreptul de a stabili dacă va accepta reclamația 

sau va proceda altfel. 
5. Instanța din Brescia, Italia are competența exclusivă în cazul litigiilor dintre părți. 

 
Garanția intră în vigoare începând cu data punerii în funcțiune a mașinii, cu condiția să nu 
depășească 30 de zile de la expedierea din fabrică și să fie valabilă timp de 12 luni 
calendaristice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARAVAGGI MACCHINE INDUSTRIALI S.r.l. 
20 Via Monte Adamello 
25037 Pontoglio (BS) 

ITALIA 
Tel. (+39) 030 7470464 - Fax (+39) 030 7470004 

Website www.caravaggi.com 
E-mail info@caravaggi.com 

 
 
 
 
 
 

Rev.1-2013 

http://www.caravaggi.com/
mailto:info@caravaggi.com

	CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA.
	Caravaggi Srl – 20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS) – ITALIA
	CARAVAGGI S.r.l.
	20, Via Monte Adamello, 25037 Pontoglio (BS), ITALIA
	BIO-TOCĂTORUL Bio 190
	Bio 190 PTO 540 RPM
	și din momentul relevant mașina a fost adaptată la următoarele standarde și specificații armonizate, dacă este cazul:
	Reprezentant legal

	1. SIMBOLURI DE PERICOL
	Avertizare!

	3. IDENTIFICAREA PIESELOR PRINCIPALE
	4. UTILIZAREA CORECTĂ A MAȘINII
	5. DEMONTARE ŞI PREGĂTIRE
	6. CARACTERISTICI TEHNICE
	6.1 Dimensiuni generale
	Versiunea electrică / pe benzină
	Versiunea electrică / pe benzină
	Versiunea pe tractor

	7. REGULI DE SIGURANȚĂ
	7.1 REGULI DE SIGURANȚĂ GENERALĂ ŞI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR
	Reguli de siguranță în timpul operării

	7.2 REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ ŞI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR
	7.2.1 Versiunea pe benzină
	7.2.2 Modele cu arbore cardanic
	7.2.3 Modele electrice

	8. PORNIREA
	8.1 Versiunea cu motor pe benzină
	8.2 Versiunea cu motor electric
	8.3 Versiunea cu cuplaj la tractor în 3 puncte / Versiunea cu fixare la tractor în 3 puncte
	8.3.1 Instalarea arborelui cardanic
	IMPORTANT
	Pâlnia superioară
	Atenţie! Nu introduceți niciodată mâinile și brațele în pâlnie!


	9. ÎNTREȚINERE
	9.1 Înlocuirea lamelor
	9.2 Înlocuirea contra-lamelor
	9.3 Inversarea și înlocuirea cuțitelor / Scoaterea, inversarea și înlocuirea cuțitelor
	9.4 Înlocuirea lamelor
	9.5 Înlocuirea sitei
	9.6 Întreţinerea de rutină
	Afişaj parțial şi total contor orar
	Resetare control parțial orar
	Setare prag maxim
	Setarea intervalului

	10. TABEL DEPANARE
	EXCLUDERI DE LA GARANȚIE
	PROCEDURA DE RECLAMAȚII PE BAZA GARANȚIEI

	CARAVAGGI MACCHINE INDUSTRIALI S.r.l.

